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Protokół Nr LIX/2022 

z posiedzenia LIX sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 26 sierpnia 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 2022-08-26 o godz. 13:06:08, a zakończono o godz. 15:42:06 tego samego dnia. 

Głosowania imienne odbywały się w systemie Rada365. Posiedzenie sesji Rady Powiatu w Prudniku 

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joanna Korzeniowska 

5. Joachim Kosz 

6. Ryszard Kwiatkowski 

7. Józef Meleszko 

8. Radosław Roszkowski 

9. Dragomir Rudy 

10. Janusz Siano 

11. Antoni Sokołowski 

12. Magdalena Sobczak 

13. Judyta Walocha 

14. Bożena Wróblewska 

15. Alicja Zawiślak 

16. Kazimierz Bodaszewski 

1. Otwarcie LIX sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:06:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył LIX sesję Rady Powiatu w Prudniku, przywitał 

obecnych na niej Radnych, Panów Starostów i przybyłych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:06:00) 

Po odśpiewaniu hymnu Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz poinformował, że 30 czerwca zmarł 

Eugeniusz Komidzierski, Radny Rady Powiatu I kadencji, Przewodniczący Komisji Budżetu i bardzo 

zasłużony dla Powiatu Prudnickiego człowiek. Poprosił o uczczenie minutą ciszy jego śmierci.  

3. Przedstawienie porządku obrad (13:07:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:10:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Ewelina Langfort 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że wpłynął wniosek Zarządu Powiatu  

w Prudniku o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji poprzez: 1) wprowadzenie autokorekty 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79043
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79044
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79045
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projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej 

powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego  

w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków  

nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr  

KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 480a);  

2) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 

2022 (druk 488a); 3) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 489a); 4) wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną 

Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 490). 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 1. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 

182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy  

ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 

dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5  

z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 480a). (13:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Janusz Siano, Dariusz 

Kolbek, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, 

Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, 

Mirosław Czupkiewicz 

• BRAK GŁOSU(1): 

Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 2. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na rok 2022 (druk 488a). (13:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, 

Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, 

Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Mirosław 

Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 3. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 489a). (13:17:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Antoni 

Sokołowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Joachim 

Kosz, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina 

Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 4. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 

w Prudniku (druk nr 490). (13:18:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Mirosław 

Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, 

Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena 

Sobczak, Janusz Siano, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie porządek obrad po przedstawionych 

zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. (13:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Magdalena 

Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Alicja 

Zawiślak, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, 

Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

4. Przyjęcie protokołów z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz 20 lipca 2022 r. (13:19:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, iż do rozpoczęcia sesji nie wpłynęły uwagi 

do protokołu i poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2022 r. (13:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Bożena 

Wróblewska, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Magdalena 

Sobczak, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79055
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, iż do rozpoczęcia sesji nie wpłynęły uwagi 

do protokołu i poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 20 lipca 2022 r. (13:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ewelina 

Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Judyta Walocha, 

Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Dragomir Rudy 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym (13:21:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu   

w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym (13:47:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Starosto mam takie pytanie odnośnie osoby, która będzie 

zatrudniona w formie, można powiedzieć pedagoga, nauczyciela prowadzącego 7 godzin w tygodniu, 

czy to chodzi o tego człowieka, który będzie prowadził sprawy związane z pszczelarstwem?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie posiadam takiej wiedzy.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Wobec tego jeszcze mam inne pytanie, a w zasadzie wniosek 

związany z wystąpieniami Pana Starosty, aby na tej sali zainstalować jakiekolwiek nagłośnienie, nie 

musi być to nie wiadomo jakie, ale żeby jakieś nagłośnienie tu zaistniało. Naprawdę jak siedzę za 

słupem, jeżeli Pan mówi takim donośnym głosem to słychać, ale wystarczy, że Pan zmieni swoją 

pozycję do przekazywania informacji to naprawdę nie słychać w niektórych momentach i później są 

takie różne niejasności. Chodzi mi jeszcze o sprawę zakupu pompy ciepła, pompy ciepła i wniosek do 

WIOŚ, na który to ma być budynek? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: ORiOP w Racławicach Śląskich.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej 

w Racławicach Śląskich (druk 477). (13:56:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.   

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk 477). (13:57:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79059
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79060
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79061
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Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Dragomir 

Rudy, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Janusz 

Siano, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Judyta 

Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu 

„Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (druk 

478). (13:58:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.   

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014 – 2020 (druk 478). (13:58:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, 

Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Magdalena 

Sobczak, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, 

Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Prudniku (druk 479). (13:59:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.   

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań  

i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 479). (14:00:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, 

Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, 

Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Bożena 

Wróblewska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79063
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79065
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze 

budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie 

gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi 

księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

(druk 480a). (14:00:00) 

Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska poinformowała o błędnym zapisie określającym termin 

umowy na jaki ma zostać ona zawarta, w związku z tym jest autokorekta, w której nie ma określonego  

terminu zawarcia umowy.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Rozumiem z tego co Pani Sekretarz przekazała, że to jest 

umowa na czas nieokreślony, czyli bezterminowa? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Nie, o terminie na jaki będzie zawarta 

decyduje Zarząd Powiatu i o stawce, Rada tylko wyraża zgodę na jej zawarcie. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czy w umowie będzie zawarty punkt, że w trakcie jej trwania 

będzie można dokonać zmiany w naliczaniu środków za czynsz? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Waloryzacja jest zawsze zapisana, więc ona 

w lutym i tak wzrośnie, zawsze się wtedy zmienia.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: A można się dowiedzieć na jaki okres planujecie 

Państwo zawrzeć tą umowę? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Tak, na okres dwóch lat.  

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym 

piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej  

w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku 

prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (druk 480a). (14:03:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, 

Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina 

Langfort, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, 

Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak 

• BRAK GŁOSU (1): 

Bożena Wróblewska 

Nastąpiła zmiana quorum (14:03:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79067
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Sesję opuścili radni: 

1. Bożena Wróblewska 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

realizacji programu „Sport dla Wszystkich” (druk 481). (14:03:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na Komisjach 

i otworzył dyskusję nad projektem uchwały.   

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do realizacji programu „Sport dla Wszystkich” (druk 481). (14:04:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, 

Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Judyta 

Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU (1): 

Bożena Wróblewska 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin 

dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

i w kształceniu na odległość (druk 482). (14:04:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.   

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 

obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (druk 482). (14:05:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, 

Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, 

Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Antoni 

Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79069
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79071
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13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 483). (14:05:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (14:24:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Bożena Wróblewska 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji o wyrażenie opinii w przedmiotowej 

sprawie.  

 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Pani Joanna Korzeniowska: Na wczorajszym 

posiedzeniu Komisji Edukacji (…) na 12 osób obecnych 6 osób głosowało za, 5 wstrzymało się od 

głosu, 1 osoba była przeciw.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. 

Po czterech latach dosyć intensywnych działań ze strony Zarządu mamy okazję dzisiaj sfinalizować 

dosyć istotny temat, o którym dyskutowaliśmy praktycznie od 2018 roku w momencie, kiedy powstała 

koncepcja reorganizacji sieci szkół na terenie Powiatu Prudnickiego. Temat dosyć istotny chociażby ze 

względu na corocznie rosnące wydatki na rzecz oświaty. Nie chciałbym tutaj mówić o szczegółach, 

ponieważ dyskutowaliśmy na ten temat wielokrotnie i chciałem po prostu skorzystać z okazji, aby też  

podziękować wszystkim Radnym, szczególnie też Radnym opozycyjnym, którzy swoją decyzją podczas 

uchwały intencyjnej dali szansę Zarządowi, aby doprowadzić proces inwestycyjny praktycznie do końca 

i poczekać na opinie Kuratora w tych kwestiach, która oczywiście, jak Państwo wiecie jest opinią 

wiążącą, czyli brak zgody Kuratora wiązał by oczywiście z brakiem możliwości przekształcenia tych 

placówek. Cała operacja polega na tym, że tak naprawdę dwie szkoły, które mają cały czas nabory, czyli 

Szkoła Branżowa i Technikum, które znajdują się na ul. Podgórnej 5, mają zostać przeniesione do 

innych obiektów. Nasze zaangażowanie w ciągu ostatnich 4 lat i proces inwestycyjny, który 

przeprowadziliśmy na tych dwóch obiektach, doprowadziły do tego, że po wizji lokalnej przedstawicieli 

Kuratorium, która miała miejsce w lipcu, nasze działania zostały docenione i Kurator zaakceptował 

naszą propozycję i zaopiniował pozytywnie sam proces przekształcenia tych placówek. Dla nas jest to 

bardzo ważna sprawa, ponieważ przy dzisiejszych rosnących cenach energii utrzymania obiektu jest to 

znacząca pomoc, jeśli chodzi o budżet naszego Powiatu, bo jak Państwo wiecie w ostatnim roku  

z własnych środków Powiatu należało dołożyć do funkcjonowania oświaty około 5 000 000 zł. Szacunki 

dotyczące utrzymania budynku na ul. Podgórnej jeszcze w tej koncepcji opiewające na kwotę 350 000 

– 400 000 zł. Dzisiaj mam nadzieję, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest grubo ponad pół 

miliona. Dla nas, dla Powiatu, który nie ma zbyt wysokiego wskaźnika dochodów własnych, jest to 

znacząca ulga, znacząca pomoc w tym, abyśmy mogli też realizować inne zadania zgodnie ze Statutem 

Samorządu Powiatowego. Dlatego jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i Dyrektorom również, 

nauczycielom, którzy też się angażowali w proces inwestycyjny, składali swoje uwagi, swoje 

propozycje, no i udało się praktycznie w 100% zrealizować to, co sobie założyliśmy. Dzisiaj jeszcze 

jest taka sytuacja, że na obiekcie Kościuszki 55, zgodnie z moją obietnicą złożoną między innymi 

Kuratorowi, kończymy przygotowywanie dwóch klas w obiekcie Bursy. Pozostaje tak naprawdę jeszcze 

jedno pomieszczenie po mieszkaniu, w którym funkcjonowała prawdopodobnie pracownia była tej 

szkoły. No i w zasadzie, jeśli chodzi o pomieszczenia klasowe, bo to jest dosyć istotne z punktu widzenia 

prowadzenia procesu dydaktycznego, wydaje się, że możemy ogarnąć młodzież II Liceum przede 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79074
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wszystkim funkcjonującego na tym obiekcie, ale też wiemy o tym, że z tego obiektu korzysta również 

młodzież Technikum Zespołu Szkół Rolniczych, ponieważ liczba tych oddziałów jest znacząca, dał 

temu wyraz ostatni nabór, w którym właśnie ta szkoła pozyskała w sumie dwa oddziały więcej od tych, 

które zakładaliśmy w swojej koncepcji i planowaliśmy. To dobrze, że powstaje więcej klas jest jeszcze 

na to w tej chwili dobry moment, przyszły nabór może być jeszcze ciut lepszy od tego, który był w tym 

roku. Natomiast później mamy tego świadomość, Państwo też byli o tym przez nas informowani będzie 

duże, że tak użyję słowa tąpnięcie, jeśli chodzi o nabór w tym kontekście, że półtora rocznika tak 

naprawdę nie trafi do tej naszej oświaty powiatowej. Sytuacja lokalowa zdecydowanie się poprawi, na 

pewno tych wolnych miejsc będzie dosyć dużo i tych pomieszczeń do wykorzystania będzie sporo. My 

ze swojej strony jako Zarząd myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo. Opinia Kuratora, który był tutaj 

prywatnie przy okazji innej wizyty na terenie Powiatu Prudnickiego, była pozytywna z pewnym 

uznaniem, że jednak sporo, naprawdę sporo żeśmy na tych obiektach wykonali. Mógłbym to oczywiście 

ubrać w cyfry, one są dosyć duże, bo to będzie gdzieś około 10 mln. zł. przez te ostatnie lata, ale to już 

Państwo wiecie, bo o tym mówiłem, jeśli chodzi o wydatki na oświatę to jesteśmy liderami  

w Województwie Opolskim i to można łatwo sprawdzić, wystarczy sobie sięgnąć po sprawozdania 

Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Także dziękuję Państwu, mam nadzieję, że uchwała, która z moich 

informacji nie budzi większych wątpliwości wśród Radnych, bo Radni są przekonani do tego, że ten 

ruch trzeba wykonać i ostatecznie ten proces sfinalizować, dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado co prawda 

procedujemy teraz nad projektem uchwały druk numer 483, natomiast on jest powiązany ściśle  

z projektami uchwał druk nr 484, 485 i 486. Ja bym tak naprawdę chciał się skupić na druku 486, 

natomiast zabieram głos, albowiem tak jak powiedziałem wcześniej one są powiązane ze sobą. Pan 

Starosta dziękował tutaj za wyrozumiałość, za pomoc nawet opozycji no i fajnie, nie będę kwestionował, 

bo jestem pełen podziwu dla prac, które Państwo jako Zarząd, jako Dyrektorzy szkół wykonaliście  

w swoich budynkach. Te budynki na Prężyńskiej i na Kościuszki 55 nabrały nowego kształtu, 

poprawiona została ich funkcjonalność i mam nadzieję, że kolejnym budynkiem będzie budynek na 

Kościuszki, w którym jest siedziba Dyrekcji. Natomiast proszę Państwa, 4 lata temu w 2018 roku zostały 

nam przedstawione pewne warianty koncepcji, w wyniku burzliwej dyskusji i na Komisjach i na sesji. 

Te warianty ewoluowały i powiedzmy sobie przyjęły jakiś kształt będący bazą, podstawą do dalszych 

prac, do dalszej dyskusji. Pierwszym takim pomysłem było utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych  

i Nowych Technologii, tak to się chyba miało pierwotnie nazywać. Ta koncepcja gdzieś upadła, potem 

pojawiły się koncepcję zawierające bodajże cztery warianty, myśmy tutaj pewne rzeczy omówili, jakieś 

kierunki zostały przyjęte, uchwały podjęte, niemniej jednak nie uzyskały one akceptacji Pana Kuratora. 

Cały czas opieraliśmy się na zasadzie, że skoro budynek na Podgórnej musi zostać opuszczony, to 

należy stworzyć takie warunki w tych szkołach, w tych budynkach, które pozwalałyby na 

funkcjonowanie nie tylko szkoły „Rolnika”, ale również Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego. Dość mocno i budząca wiele kontrowersji na początku była siedziba Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ale w wyniku pewnych dyskusji wydawało mi się  

dotychczas, że zostało ustalone, że będzie to budynek na Kościuszki 55. Ja żeby nie być gołosłownym, 

mam ze sobą protokół z posiedzenia Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia, przepraszam zacznę 

może od tego dalszego z 31 stycznia 2020 i tutaj w protokole, Pan Wicestarosta omawia różne koncepcje 

stwierdzając, że są tylko niewielkie sprawy sporne i wyłącznie dotyczące kwestii zarządzania na 

obiekcie przy ulicy Kościuszki 55, a dlaczego były te pewne wątpliwości? Albowiem koncepcja 

założyła, że na Kościuszki 55 znajdzie się siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

znajdzie się tam miejsce Technikum nr 2, bodajże Branżowa Szkoła i Liceum Ogólnokształcące dla 

dorosłych. Następnie tutaj na stronie 3 protokołu czytamy, że Pan Wicestarosta Janusz Siano powiedział, 

na słowa Radnej Magdaleny Sobczak - po co mieszać z tymi adresami, Pan Starosta miał stwierdzić, że 

dlatego, iż przyjęte zostały już takie kierunki. Dalej Pan Starosta mówi między innymi to, że dwukrotnie 

przedstawiał koncepcje reorganizacji i ta koncepcja, która ostatnio została przedyskutowana nadal jest 

aktualna, dodał, że niczego nie zmieniają w swoim podejściu, zmieniają rozumiem, że Zarząd Powiatu, 
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jeżeli chodzi o reorganizacje czy restrukturyzację Szkół w Prudniku i kontynuują to, co założyli na 

początku konsekwentnie od co najmniej dwóch lat. Niczego nowego Radnym nie proponują, czyli co 

było uzgodnione? Powtórzę jeszcze raz, siedziba Centrum na Kościuszki, a do uzgodnienia kwestie 

zarządzania. Mamy kolejną sesję i kolejną dyskusję 26 listopada. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Ale my tutaj historii nie omawiamy. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Ja przepraszam, Panie Przewodniczący albo 

omawiamy załącznik, który jest do uchwały albo całość z tych czterech szkół. Jak dojdziemy do 

Centrum to będzie na temat Centrum, a w tej chwili rozmawiajmy o II Liceum, które dla mnie w ogóle 

nie powinno istnieć, ponieważ tam nie ma uczniów. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: W listopadzie 2020 również mówi się właśnie o tym, 

że będzie siedziba Centrum na ulicy Kościuszki 55, Pan Starosta informuje o tym, że były spotkania 

Dyrektorów, że są pewne rozbieżności, ale będzie zrobione wszystko, aby te sprawy załatwić. Bardzo 

burzliwe posiedzenie Komisji 26 listopada i tam również padły pewne zapewnienia dotyczące tego, że 

Dyrektorzy mają się porozumieć, nawet padło takie stanowisko, że jeżeli Pan Dyrektor Centrum 

chciałby przejść na Prężyńską to oczywiście może, ale jeżeli zechciałby zostać tak jak było założone na 

ulicy Kościuszki to dalej te uzgodnienia pozostają w mocy. Wiadomo jaki był los tych uchwał, nie 

uzyskały one akceptacji Pana Kuratora, była prawie roczna przerwa i wróciliśmy do tych projektów 

uchwał na sesji w styczniu, 28 stycznia tego roku i tutaj również, może przeczytam, strona 17 protokołu, 

„Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Mam dosłownie kilka króciutkich pytań do Pana 

Wicestarosty, gdzie będzie siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Prudniku. Głos 

zabiera Wicestarosta Pan Janusz Siano: Myślę, że najpierw powinniśmy podjąć uchwałę, bo trudno 

mówić o siedzibie, kiedy jeszcze nie podjęliśmy decyzji o przenosinach, jakieś wstępne przymiarki były, 

rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie i rok temu, ma to być siedziba Kościuszki 55. Mirosław 

Czupkiewicz zapytał: Rozumiem, że ustalenia, które były wcześniej dalej pozostają w mocy,  

a odpowiedź Pana Wicestarosty: To znaczy takie ustalenia przyjęliśmy i takie ustalenia mam nadzieję, 

że przetrwają po wszystkich naszych uchwałach o ile oczywiście nie wprowadzą jakiś zmian.” Nie 

wprowadzą jakich zmian rozumiem my, jako Rada. Ale na ten temat będziemy jeszcze mogli 

porozmawiać. I tak to proszę Państwa będąc przekonany, że pewne ustalenia pozostają w mocy ja 

również zagłosowałem za tymi uchwałami. Nagle, niecałe tydzień temu jak otrzymaliśmy materiały 

dowiaduje się, że nastąpiła pewna totalna zmiana, odstąpiono od tego o czym dyskutowano blisko 4 lata 

i proponuje się, aby siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego była na ulicy 

Prężyńskiej. Być może jest to uzasadnione, być może tak powinno być, tylko nie potrafię się zgodzić  

z tym, że przez wiele lat o czymś dyskutujemy, coś ustalamy i to nagle z dnia na dzień, bez 

wcześniejszych konsultacji z Radą zostaje zmienione. Nie wiem, wydaje mi się, że, z resztą na tej sali 

również były głosy, z różnych stron padały, że tak naprawdę szkoły się powinny dogadać, a my jako 

Rada powiedzmy, uszanujemy ich decyzję. No a widać, że ani szkoły się nie dogadały, a ten projekt 

uchwały moim zdaniem ma jedynie przejść przez Radę co oczywiście uszanuję, bo to Rada decyduje  

w jakim kierunku mamy iść, trzeba będzie te uchwały wykonywać. Wczoraj pozwoliłem sobie 

uczestniczyć jako gość na posiedzeniu Komisji i tam również wyraziłem swoje zdanie. Tam wydaje mi 

się, że w przypływie takiej desperacji, aktu rozpaczy Pan Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego 

powiedział, że nie wyobraża sobie takiej pracy, aby Dyrekcja była na Prężyńskiej, a uczniowie 

Technikum byli na ulicy Kościuszki i padły z jego strony słowa, że w takim razie, jeżeli nie ma szans 

na to, aby tam była Dyrekcja z całym zapleczem logistycznym, które powinno być, postara się tak 

pokombinować w tej szkole na Prężyńskiej, tak poprzemieniać pomieszczenia, aby się tam pomieścić. 

Być może postarają się, tylko zadałem również pytanie, czy nie będzie to kosztem uczniów, być może 

zająć popołudniowych, nie wiem. Oby tak nie było.  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Przewodniczący ja bardzo krótko, nie zgadzam się  

z pierwszą tezą, którą wygłosił Pan Radny, że te wszystkie uchwały są ze sobą powiązane. Otóż moim 

zdaniem jest w błędzie, ponieważ pierwsze trzy uchwały dotyczą przekształcenia, czyli zmiana dotyczy 
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adresu Placówek Oświatowych, co do których musi być wymóg prawny, musi być opinia Kuratora 

Opolskiego, to jest pierwsza sprawa. Natomiast ostatnia uchwała nie wymaga opinii Kuratora, jest naszą 

wewnętrzną sprawą, ponieważ dotyczy jednostki administracyjnej, co do której Kurator się kompletnie 

nie ma prawa wypowiadać. To jest jakby pierwszy elementy związany ze stroną praw, natomiast co do 

pozostałych elementów, które przedstawił Pan Radny, oczywiście odniosę się w momencie, kiedy 

będziemy dyskutować, czy głosować na temat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli 

uchwała czwarta z kolei, którą będziemy podejmować, dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Pan Radny zabrał głos do tych czterech uchwał, tak rozumiem, 

bo one się łączą ze sobą. Ja chciałem powiedzieć, że podejmujemy bardzo ważną uchwałę, bo uchwała 

będzie skutkowała na wiele lat. Wrócę do historii, ale to jednym zdaniem. Kiedyś zlikwidowano szkołę 

na ulicy Prężyńskiej, niby ta szkoła nie spełniała warunków, a teraz się okazuje, że można tam prowadzić 

zajęcia. Te prace, które wykonano, nie powiem zrobiono dużo, tylko jednak Panie Starosto coś jest nie 

tak, zrobiono tyle, a teraz się okazuje, że gdy już jest jakiś finał nie jesteśmy dogadani, bo okazuje się, 

że szkoły między sobą się nie dogadały, a ja na to bardzo liczyłem, że szkoły dojdą do porozumienia, 

że społeczności tych szkół się dogadają. Ja wiem, że może dla Pana nauczyciel to jest tylko, że tak 

powiem ten, który ma pracować, pracownik, który nic nie ma do gadania i niech te dzieci uczy, ale on 

jednak w tej szkole będzie przebywał dłużej prawdopodobnie niż te dzieci, bo on dzieci wypuści ze 

szkoły, one pójdą gdzieś w świat, a on będzie tam dalej pracował. Nie chciałbym, żeby doszło do tego, 

żeby społeczności szkół się konfliktowały i były między nimi jakieś nieporozumienia, bo w takich 

warunkach to i tym dzieciom nie będzie się dobrze uczyło. Ja wiem, że jest tutaj w tej sprawie 

błogosławieństwo Pana Kuratora, po roku jak do tego doszło, kto w tym pomógł, nie wiem. No, ale 

dobrze, jeżeli Pan Kurator wreszcie się na to zgodził, nie wiem co go do tego przekonało, być może nie 

wie o tych sprawach, być może wizualnie był tam, popatrzył, że wszystko gra, jest bardzo ładnie, ale 

nie wie o konfliktach, które tu są. Ja bym chciał, żeby jednak szkoły doszły do porozumienia. Wiem, że 

teraz już jesteśmy postawieni na ostrzu noża, bo musimy podjąć tą decyzję, bo jak nie to będzie to 

skutkowało tym, że jeszcze rok to się będzie ciągło, ale z tego co Pan Dyrektor ze szkoły na Podgórnej 

powiedział, że on by miał jakąś inną wizję, że on by jednak te wszystkie klasy Technikum zmieścił na 

ul. Prężyńskiej. Nie wiem, czy to wyszło teraz dopiero, więc ja się zastanawiam, dlaczego nie 

przeprowadzano wcześniej jakiś rozmów z Panem Dyrektorem, czy Pan Dyrektor dopiero teraz widząc 

co się dzieje, taką propozycję dał, czy już wcześniej dawał, ale po prostu dziwi mnie to, bo jeżeli 

naprawdę my mamy mieć później problem, bo już tak słyszałem, nie ukrywam miałem jakieś telefony 

tutaj, ktoś mnie informował o tym, więc będę głosował przeciw. Ja wiem, że Pan bardzo dziękuję 

wszystkim, szczególnie tym, którzy głosują za, no ale ja zagłosuję przeciw, ponieważ nie chce brać tego 

na swoją odpowiedzialność. Tak naprawdę to nasze głosy, opozycji nie są potrzebne, jeżeli chcecie za 

tym zagłosować. Chyba, że chcecie, żeby wszyscy zagłosowali, bo to by było lepiej widziane, ale ja nie 

będę głosował, to i tak wasze głosy, tutaj jest tylu Radnych, że przegłosujecie to spokojnie. Będziecie 

odpowiadać za to, my będziemy wspierać Was w tym co dobre na pewno, ale w tej sprawie mam 

krytyczne stanowisko, ale jeżeli będziecie robić to dobrze, to będę się bardzo z tego cieszył i na pewno 

będę to wspierał. To ma służyć uczniom i naszej oświacie, czy to będzie służyło nie wiem, dziękuję 

bardzo. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Pierwsze trzy uchwały, druk 483, 484 i 485 to  

uchwały, które powinniśmy podjąć, wiążą się z przeniesieniem, czy zmianą adresu tych szkół. Jeżeli 

dojdziemy do uchwały, punkt numer 16, wtedy będzie dyskusja szersza ewentualnie w tym temacie.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście 

przybyli na dzisiejszą sesję. Ja też sięgnę do historii, ale króciutko. Kilka lat temu spotkaliśmy się tutaj 

na Komisji, gdy nasz Radny Ryszard Kwiatkowski był Przewodniczącym tejże Komisji Oświaty. Byłem 

na tą Komisję zaproszony, przysłuchiwałem się tym obradom i powiem szczerze, że wtedy byłem 

sceptycznie nastawiony co do tych przekształceń proponowanych przez Zarząd Powiatu. Niemniej 

jednak czas biegnie nieubłaganie i trzeba wziąć kilka aspektów pod uwagę. Przede wszystkim bierzemy 
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pod uwagę, że musimy opuścić budynek na ul. Podgórnej i przejść na ul. Prężyńską, ewentualnie, 

jeszcze powiem dlaczego ewentualnie na ul. Kościuszki. Pytanie pozostawiam co z tym budynkiem, bo 

do tej pory nie ma jeszcze żadnej konkretnej koncepcji. Czy to ma być dalej prowadzone na cele 

związane z oświatą, czy też być może będzie przeznaczony na inny cel, było też takie spostrzeżenie  

i informacja, że ten budynek będzie przekazany, ewentualnie sprzedany na cele prywatnego 

przedsiębiorcy, na cele handlowe. Była też informacja przekazana od niektórych z Radnych, że być 

może dobrze by było, żeby powołać tam ZOL. Ze względów finansowych to jest raczej niemożliwe 

choć środki można pozyskać z różnych stron, zewnętrzne środki. Także pozostawiam to pytanie, gdzie, 

na jaki cel ten budynek zostanie przekazany, jakie będzie jego założenie i działalność. Kolejna sprawa 

to też informacja dotycząca Kuratora Oświaty. Kurator Oświaty jednoznacznie się określił w tym czasie 

kilka lat temu, że nie wyraża zgody na takie przekształcenie, jeżeli nie będą dokonane pewne remonty 

na obiektach naszych szkół. Dokonano szeregu przekształceń i remontów na ulicy Prężyńskiej, to trzeba 

sobie jasno i wyraźnie uzmysłowić. Zostały przeprowadzone kilka tygodni temu „wizytacje”, kontrole 

tych założeń i tych zaleceń Kuratora, który jasno i wyraźnie stwierdził, że na chwilę obecną wyraża 

zgodę, bo stwierdza, że wszystkie uwarunkowania, które zawarł w odpowiednich dokumentacjach 

zostały spełnione, czyli tutaj mamy zgodę Kuratora i taka jest prawda, że kilkanaście miesięcy temu 

podjęliśmy taką decyzję, że jeżeli Kurator Oświaty wyrazi opinię pozytywną w tym zakresie, to my też 

podejmiemy odpowiednią decyzję w tej sprawie. Kolejny aspekt sprawy to, czy Zarząd Powiatu wyrazi 

zgodę na prowadzenie w całości lub w części toku nauczania przy ulicy Prężyńskiej. Wczoraj na Komisji 

Pan Starosta Siano przekazał, że naprawdę jest skłonny ku temu mimo, że tu są warunki konkretne i po 

remoncie, jeżeli będzie taka wola Pana Dyrektora z ulicy Podgórnej to wtedy klasy Technikum będą 

mogły prowadzić swój tok nauczania przy ulicy Prężyńskiej. Została przekazana informacja, że jeżeli 

uchwały zostaną przyjęte pozytywnie, to taki tok nauczania będzie mógł być prowadzony i tego raczej 

będziemy się trzymać. I na koniec powiem, że nie będę rekomendował, czy głosujemy jako Klub PIS 

za czy przeciw, oddaję teraz dowolność podejmowania decyzji, każdy podejmował decyzję te 

kilkanaście miesięcy temu, w związku z tym bardzo proszę  przystąpić do głosowania. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy związki zawodowe wyraziły zgodę? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Radny związki nie wyrażają ani zgody, ani niezgody, 

nie ma takiej potrzeby.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Zawodowe dobrze, ale skierowaliście pismo do związków? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Oczywiście związki wyrażają swoje opinie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I jaką wyraziły opinię. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Negatywną. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Obydwa? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tak, ale taka jest ich wola.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A proszę powiedzieć jeszcze, czy jakaś opinia była też Rad 

Pedagogicznych? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: No nie powinien Pan o takie rzeczy pytać jako człowiek 

związany z oświatą.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja wiem, że nie mogę, ale zapytam się, proszę mi wybaczyć.  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Były spotkania, jak Państwo doskonale wiecie, tych 

spotkań było kilka z Radą Pedagogiczną później nie były powielane, ponieważ niczego nie zmienialiśmy 

w koncepcji, która była, więc nie było potrzeby, nauczyciele byli poinformowani, doskonale wiedzieli 

jak sytuacja wygląda, więc mieli jasność sytuacji.  
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Przedtem była inna wersja. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie ma żadnej innej wersji, to jest ta sama wersja cały czas, 

konsekwentnie chcemy przenieść Technikum nr 1 na Kościuszki 55, a „Branżówkę” na Prężyńską i cały 

czas jest ta sama koncepcja, tu się nic nie zmieniło.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Rzeczywiście ważnym aspektem tych naszych 

rozważań i decyzji będzie ewentualne zagospodarowanie tego obiektu, który pozostawiamy przy ulicy 

Podgórnej. Kilka pomysłów na to jest, oczywiście ideą jest wymyśleć taką formułę zagospodarowania 

budynku, żeby nie dokładać w późniejszym okresie do jego utrzymania, czyli stworzyć formułę, która 

będzie się samofinansować. Na początku możemy pozwolić, żeby coś adaptować na jakiś cel i rozważyć 

jakieś niewielkie partycypowanie w koszcie, ale nie chcielibyśmy później partycypować w kosztach 

utrzymania. Te warianty, o których mówi Pan Radny Maleszko oczywiście rozważamy, rozważamy 

także inne, takie jak Zakład Aktywizacji Zawodowej, o który upominał się wielokrotnie Pan Radny 

Kolbek. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to też jest jedna z możliwości, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

rzeczywiście w Prudniku powstać powinien, niestety ta lokalizacja oddalona od szpitala mocno 

utrudniłaby opiekę załodze medycznej nad pacjentami, w związku z tym jest to na razie koncepcja dość 

odległa. Pojawiły się głosy na Komisjach, czy wcześniej o możliwości rozbiórki tego budynku, uważam, 

że to jest najgorsze rozwiązanie żeby doprowadzić do sytuacji, żeby ten budynek został wyburzony, 

który budowano kiedyś wielkim nakładem społecznej energii i kosztów, uważam, że jest do uratowania, 

czy na cele oświatowe, które byłyby najbliższe jego pierwotnej funkcji, czy medyczne, społeczne, 

socjalne to wszystko jest otwartą sprawą. Rzeczywiście pojawiają się w przestrzeni publicznej 

propozycje zakupu tego terenu, w związku z poszerzeniem terenu przeznaczonego pod galerię 

handlową, ale z tego co słyszymy jest zagrożenie, że właśnie takie rozwiązanie doprowadziłoby do 

wyburzenia tego budynku, czego jak już mówiłem wcześniej, chciałbym uniknąć. Oczywiście to co 

mówił Pan Radny Czupkiewicz, że były takie sugestie, obietnice, żeby siedziba Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego była przy ulicy Kościuszki jest prawdą i tutaj nie wolno o tym zapominać, 

niemniej jednak słyszymy w tej chwili różne argumenty na Komisjach, na spotkaniach Radnych, które 

się w międzyczasie odbywają i praktycznie biorąc pod uwagę aktualną sytuację, między innymi również 

to co Pan Dyrektor powiedział o tym, że jest możliwość pomieszczenia wszystkich klas na  

ul. Prężyńskiej, to docelowo trudno znaleźć argument broniący tej siedziby przy ulicy Kościuszki, chodź 

w mojej opinii docelowo i nie boję się tego powiedzieć i tak kiedyś czeka nas konieczność podjęcia 

decyzji o stworzeniu jednej szkoły techniczno-zawodowej, bo wtedy nie byłoby już tych niesnasek, 

niepotrzebnych emocji kto, gdzie, który Dyrektor, bo to powinien być jeden organizm, ta niepotrzebna 

rywalizacja moim zdaniem jest tutaj błędem i dzielimy potencjał nie zawsze zasadnie, dziękuję.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 483). (14:46:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, 

Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, 

Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska 

• PRZECIW (1): 

Dariusz Kolbek 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę 

siedziby (druk 484). (14:46:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby (druk 484). (14:47:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, 

Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, 

Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Józef Meleszko 

• PRZECIW (1): 

Dariusz Kolbek 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby (druk 485). (14:47:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia 

Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 485). (14:48:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, 

Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, 

Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, 

Joanna Korzeniowska 

• PRZECIW (1): 

Dariusz Kolbek 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (druk 486). (14:48:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji o wyrażenie opinii w przedmiotowej 

sprawie.  

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79077
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79079
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79081
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Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Pani Joanna Korzeniowska: Komisja Edukacji 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Na 12 Radnych 8 było za, 2 było przeciwnych  

i 2 wstrzymało się od głosu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.   

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Rozmawialiśmy często w tej kadencji na temat siedziby 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kościuszki. Chce powiadomić Radnych, 

którzy nie byli Radnymi w poprzedniej kadencji, że takie rozmowy i ustalenia już były wiele lat temu  

i również tam ustalono siedzibę przy ulicy Kościuszki 55. Po tylu latach odwlekania wracamy do 

pomysłu, że siedziba będzie przy ulicy Prężyńskiej. Tutaj trzeba zadać pytanie, po co był robiony na 

Kościuszki 55 remont, przygotowywanie pomieszczeń bardzo nowoczesnych z nowoczesnymi 

technologiami, kiedy Technikum będzie na ulicy Prężyńskiej, jest to duża strata dla szkoły. Ja sobie tak 

częściowo tylko wyobrażam, że pomieścimy wszystkie klasy przy ulicy Prężyńskiej, ale w mojej 

karierze już nieraz było łączenie różnych klas, nawet pracowałem przy klasach łączonych i wiem co to 

znaczy. Wiem co to znaczy napchać do jednego budynku wiele klas, a budynek przy ulicy Prężyńskiej 

niestety nie będzie spełniał warunków, przy takiej ilości uczniów. Takie jest moje zdanie, tego zdania 

będę się trzymał i niestety będę głosował przeciw tej uchwale, ponieważ pewne rzeczy, ustalenia były, 

bywałem na Radach Pedagogicznych, rozmawiałem osobiście z wieloma nauczycielami, z Dyrektorami, 

cały czas była koncepcja siedziby na ul. Kościuszki.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa poprzednie uchwały głosowałem za  

i nie mam tutaj wątpliwości, albowiem takie były uzgodnienia od wielu lat, gdzie został osiągnięty 

konsensus. Natomiast nie będę głosował nad projektem tej uchwały, albowiem czuję się oszukany  

i pewnie nie tylko ja, ale również nauczyciele. Nie wiem czy pamiętacie Państwo, jak w naszej dyskusji 

wielokrotnej na sesjach, na Komisjach przebijały się słowa Pana Dyrektora Kopterskiego: „Rozumiemy 

sytuację, zdajemy sobie sprawę, że musimy tą szkołę opuścić, nasi nauczyciele też to rozumieją  

i akceptują zaproponowane rozwiązania i taka była retoryka.” Chcieli rozmawiać, chcieli się 

dogadywać, cały czas z tyłu głowy mieli, że siedziba Centrum będzie na ul. Kościuszki. Chciałbym 

również przypomnieć, że na jednej sesji, nie wiem czy pamiętacie była dyskusja na temat reformy 

szkolnictwa. Chodziło o zmianę projektu uchwał, projekt uchwały był zmieniany na sesji, a później 

głosowany w wersji zmienionej. Nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale Pan Starosta jednoznacznie 

powiedział, że siedziba Centrum będzie na ul. Kościuszki. A potem to już poszło. Moje pytanie jest 

następujące, co takiego się stało, że nagle wypracowany przez wiele lat kompromis się zmienił. Drugie 

pytanie, dzisiaj Podgórna jest w Trwałym Zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego, kto będzie 

zarządzał tym budynkiem, bo rozumiem, że oni ten budynek opuszczą. Takie powiedzenie jest „Niemiec 

płakał jak swój samochód sprzedawał”. Ja sobie wyobrażam proszę Państwa i Dyrekcję i nauczycieli, 

kiedy będą opuszczali tą szkołę. Myślę, że na pewno płacz będzie. Kolejne trzecie pytanie, uchwała 

wchodzi z dniem 1 września br.,  czy szkoła jest przygotowana do tego, aby się przenieść z ulicy 

Podgórnej? Jeżeli nie, to kiedy przenosiny mogłyby nastąpić? Czy Zarząd Powiatu ma koncepcję, jak 

zabezpieczyć budynek przed dewastacją? Mam tutaj na myśli dewastację osób fizycznych, jak również 

dewastację wynikającą z warunków atmosferycznych, bo nie jest tajemnicą Poliszynela, że dach 

przecieka. On będzie przeciekał coraz bardziej, więc ta szkoła będzie gdzieś dewastowana. Najprościej 

jest chyba z centralnym ogrzewaniem, spuszczamy wodę, problemów z uszkodzeniem grzejników  

i zalania poszczególnych pięter nie będzie. Kto będzie zarządzał tym budynkiem i jak Państwo, jako 

Zarząd zamierzacie zabezpieczyć ten budynek przed degradacją? Proszę Państwa, budynek nawet jak 

jest w średnim stanie technicznym, to jak jest użytkowany, nie jest aż tak narażony na dewastację jak 

wtedy gdy stoi pusty.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mi właśnie też tego brakuje Panie Starosto, co będzie z tym 

budynkiem, bo tak naprawdę cały czas mówimy, że są jakieś różne propozycje, ale powiem szczerze, 

jeżeli już podejmujemy taką decyzję to chciałbym wiedzieć więcej i coś bardziej pewnego, żeby było 

na temat tego, co będzie z tym budynkiem, bo jak Pan Radny Czupkiewicz powiedział, nie może on stać 
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i niszczeć, bo przecież i tak będziemy musieli tam ponosić koszty jego utrzymania, więc to jest bardzo 

ważne i to trzeba jak najszybciej zrobić. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Padły tutaj pytania Pana Radnego Czupkiewicza i Pana 

Radnego Kolbka dotyczące sposobu zagospodarowania tego lokalu i zabezpieczenia. Obiecałem, że 

będę odnosił się do tego co Pan Radny Czupkiewicz przedstawił przed głosowaniem pierwszej uchwały, 

dotyczącej przekształcenia. Należałoby powiedzieć krótko, była koncepcja taka, potem się zmieniła, 

teraz się znowu zmieniła, dlaczego? Dlatego, że uchwała z 2018 roku ta pierwsza, którą 

podejmowaliśmy, w której jest wyraźnie napisane, że planowaliśmy Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego na ulicy Prężyńskiej. To była pierwotna wersja, jeśli chodzi o tą jednostkę 

administracyjną i żeby mieć pewność, że rozumiemy o czym rozmawiamy, że wiemy czym jest Centrum 

Kształcenia Zawodowego, jest to jednostka administracyjna w skład której wchodzi przede wszystkim 

Dyrektor i cały aparat administracyjny, Pani Księgowa, Zastępca, kadrowa, płacowa, to jest zespół. 

Mówimy o kilku osobach i ich ulokowaniu w strukturze oświatowej. 2 lata temu, z resztą pod naciskiem 

między innymi Pana Radnego, bo było dużo nacisków związanych z tymi uchwałami i Radni bardzo 

często uzależniali powodzenia przekształcenia od tego, czy będzie w tym miejscu trwały Zarząd, czy 

tam będzie jednostka administracyjna, czy w innym miejscu, dla mnie jako praktyka, to jest kompletnie 

niezrozumiałe podejście do tematu. Dlaczego? Dlatego, że to są drugorzędne sprawy, najważniejszą 

kwestią, w której Rada powinna się wypowiedzieć w oparciu o opinie Kuratora to czy ta szkoła ma być 

tu, czy tam. Natomiast sam aparat administracyjny jest drugorzędną kwestią. Zarządzanie, czy ten 

Dyrektor będzie miał pół pięterka Trwałego Zarządu, czy całe piętro to są drugorzędne sprawy, które 

decyzje podejmuje Zarząd, to są kompetencje Zarządu. My możemy w ogóle nie przydzielić żadnego 

Zarządu Trwałego dla Dyrektora i to będzie nasz problem, bo my będziemy zarządzać tym obiektem. 

Także proszę Państwa, musimy poukładać kompetencje, kto za co odpowiada i to mówiłem na Komisji 

między innymi wczoraj. Mamy poplątanie kompetencji, próbujecie Państwo czasami wejść w nogi, żeby 

nie powiedzieć źle Zarządu, czasami chcecie coś robić za Dyrektora szkoły, a przepraszam bardzo, od 

tego nie są Radni. My mówimy o jednostce administracyjnej, proszę zwrócić uwagę, ja powiedziałem 

o tym, tu Kurator się nie wypowiada, bo to nie jest szkoła, to nie są uczniowie, to nie są nauczyciele, to 

nie są rodzice, to jest kilka osób, które prowadzi aparat administracyjny, na czele którego stoi szef - 

Dyrektor. Jak dzisiaj wygląda zarządzanie CKZiU? Dyrektor jest hipotetycznie zlokalizowany na 

Podgórnej, to kto pilnuje dzieci na Prężyńskiej? Po co Państwo teraz jakieś hipotetyczne problemy 

wyszukujecie? Będzie ta sama sytuacja, moim zdaniem i to mówię jako praktyk, merytoryka przemawia 

jednoznacznie, nie powinno być siedziby CKZiU na obiekcie Kościuszki 55, ponieważ nie ma tam 

żadnej pracowni zawodowej, była kiedyś, przypominacie sobie Państwo w tej pierwszej koncepcji 

wstępnej pracownia fryzjerska, miała powstać na parterze na ulicy Kościuszki 55, nie ma jej tam, tam 

nie ma żadnej pracowni zawodowej. Wszystko znajduje się na Prężyńskiej, mamy tam pracownie 

fryzjerską, metalurgie, wszystkie pracownie tam się znajdują, obróbka ręczna. I co Centrum Kształcenia 

Zawodowego ma być na ul. Kościuszki 55? A kto o zdrowych zmysłach takie decyzje podejmuje? 

Przecież prosta decyzja, Centrum lokalizujemy na Prężyńskiej, w skład Centrum wchodzą Technikum 

zlokalizowane na ul. Kościuszki 55 i „Branżówka” na ul. Prężyńskiej, jaki problem żeby sobie Dyrektor 

poukładał, to jest jego rola, czy na Kościuszki 55 będą się dwie klasy uczyły, czy trzy. Przecież ja nie 

będę wchodził z butami, to jest jego rola, on ma organizować pracę. Jeżeli uważa, że wszystkie klasy 

mogą się uczyć przez trzy dni, czy przez cały tydzień na ul. Prężyńskiej, nie ma problemu, one wchodzą 

w skład Centrum, a Centrum zlokalizowane jest na Prężyńskiej, więc nie ma problemu żadnego. to jest 

kwestia Dyrektora, ja nie będę wchodził w jego kompetencje, dlatego też proszę Radnych, żeby nie 

wchodzili w kompetencje trwałego Zarządu, bo to jest rola Zarządu. I po drugie, oczywiście Panie 

Radny, trwały Zarząd zostanie zdjęty z Dyrektora, bo jak ma odpowiadać Dyrektor za majątek, na 

którym nie funkcjonuje, to jest oczywiste. Ja się dziwie, że Dyrektor do dzisiaj nie wystąpił z tym, bo 

ja bym to zrobił. Ja chcę tylko uporządkować dyskusję, żebyśmy naprawdę mówili merytorycznie.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa, ja króciutko, słyszę dwóch  

Wicestarostów Siano. Jednego Starostę, który przez 4 lata mówi tak, a teraz nagle zaczyna mówić 
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inaczej i mówi, że to co mówił wcześniej, to właściwie nie ma znaczenia, bo mówił to pod naciskiem 

jednego Radnego. No Panie Starosto, co jeden Radny może zrobić w Radzie, kiedy nas jest 17? To 

znaczy, że chcieliście tego Radnego ugłaskać, żeby on dużo nie gadał, albo nie próbował przekonać 

pozostałych Radnych zakładając, że i tak zrobicie swoje? No bo z tego to tak by wynikało. Z tego co 

Pan powiedział, to o czym rozmawialiśmy przez wiele lat, to właściwie było tylko takie mącenie 

żebyśmy rękę podnieśli, a tak naprawdę Panie Starosto nie jest wcale tak, że Rada nie ma prawa, czy 

nie może dyskutować o pewnych rzeczach. Kompetencje Rady są uzgodnione w ustawach, ale to nie 

oznacza, żeby Radni przy podejmowaniu pewnych zagadnień nie wgłębiali się dalej, żeby nie pytali, 

żeby nie próbowali dowiedzieć się, a co będzie kiedy my podejmiemy taką uchwałę, jakie decyzje dalsze 

ma Zarząd, jako organ wykonawczy. Jak jest dobrze, to Radny nie ma nic do gadania, poza tym na co 

mu pozwala ustawa, ale jak zaczyna być troszeczkę źle, to Radnych się pyta. Proszę przykład ostatni 

PCM, jak się zrobiło coś koło tego, no to nagle znalazł się czas, żeby się z Radnymi spotkać raz, drugi 

raz, zapytać się Radnych co uważacie, co sądzicie. A nagle jak jest dobrze, to właściwie Radni nie mają 

nic do gadania, bo to jest poza ich kompetencjami. To nie tak Panie Starosto, Wicestarosto do końca  

i naprawdę się nie mogę z Panem tutaj zgodzić i chciałbym wiedzieć, który Siano jest prawdziwy, czy 

dzisiaj, czy przez 4 lata, dziękuję. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Mogę tylko uzupełnić swoją odpowiedź, bo jakby nie do 

końca wszystko powiedziałem o tych warunkach, które zdecydowały jeszcze w kwestii Centrum 

Kształcenia Zawodowego. Otóż na temat lokalizacji Centrum, to tak naprawdę zawsze dyskusja jest 

tylko hipotetyczna, dlatego, że my nie wiemy jaki będzie nabór, jakie będą warunki, co się zmieni. 

Proszę pamiętać o tym, że szkoły to nie jest fabryka narzędzi czy gwoździ, to jest organizm żywy, który 

tętni swoim życiem. Dzisiaj mamy 15 oddziałów, za chwilę, po naborze będziemy mieli 20 oddziałów. 

Jesteśmy w stanie tylko pewne ramy przewidzieć, a to ile ich będzie, tego nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć. Czy ja proponując uchwałę w lutym mogłem przewidzieć, że na przykład, w tym roku 

„Rolnik” będzie miał bardzo dobry nabór? Więc proszę też takie rzeczy wziąć pod uwagę. Pan by chciał 

żebyśmy decyzję podjęli odnośnie trzeciego kroku, nie podejmując jeszcze pierwszego kroku, tak ja to 

widzę. My dzisiaj nie podejmujemy kroku dotyczącego w ogóle przyszłości szkoły, a Pan już chce, 

żebym ja wiedział, gdzie będzie Centrum, ile będzie miało ludzi zatrudnionych, jaki będzie trwały 

Zarząd, tak się nie da. Tego się nie da po prostu zaplanować, a poza tym kwestia dotycząca lokalizacji 

Centrum była 2 lata temu podejmowana, nie 4, żeby miał Pan jasność sytuacji i to ewoluowało tak jak 

Pan powiedział, bo pierwsza wersja była na Prężyńskiej, później dyskusja była i mieli się dogadywać 

Dyrektorzy, spotkali się tak jak Państwo sobie tego życzyliście. Doprowadziłem do spotkania, był jakiś 

konsensus, dzisiaj jest inna sytuacja i ma prawo być inna sytuacja, mamy 2 lata później proszę Pana. Ja 

muszę być elastyczny, jak Pan nie potrafi to trudno. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Mieliśmy różne spotkania, Komisje, sesje i tam między 

innymi padają słowa, że siedziba będzie na Kościuszki 55, to nie ja mówiłem, Pan to mówił też.  

Radny, Pan Joachim Kosz złożył wniosek o zakończenie dyskusji, ponieważ nie wnosi nic nowego do 

sprawy.  

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Panie Przewodniczący, na tej sesji dzisiaj i na 

poprzednich Komisjach nawet przez całą kadencję, która w tej chwili trwa, ciągle dyskutujemy  

o szkołach, o nauczycielach, o Dyrektorach, ale nikt nie zabiera głosu w sprawie dzieci, w sprawie 

uczniów. W końcu szkoły dla kogo są, dla pracowników czy dla uczniów? Jak zwalniali kolejarzy, 

zwalniali w przemyśle to nikt ich nie bronił. Ja na początku kadencji słyszałem, że przy 

przekształceniach szkół będą zwolnieni nauczyciele, jakoś chyba nikogo żeśmy nie zwolnili prawda? 

Myślę, że trzeba te szkoły przygotować tak, żeby dzieci się dobrze czuły, a nauczyciele się dostosują  

i dogadają. Patrzmy na dobro dzieci, dziękuję. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Jeśli chodzi o zabezpieczenie obiektu to jest to dla nas 

oczywiście wyzwanie i będziemy musieli wiele uczynić, żeby tam przyszła dewastacja nie postępowała. 
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Ale przechodząc jeszcze do samej uchwały, to mam mieszane uczucia i oczywiście pewnego 

„moralnego kaca”, bo rzeczywiście wrażenie było cały czas takie, że postawa Dyrekcji i pracowników 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego była polubowna i godząca się na pozbycie obiektu 

na Podgórnej, pod warunkiem zyskania czegoś innego i to przeświadczenie, niewątpliwie gdzieś tam 

było. Muszę pochwalić Państwa za waszą postawę przez te lata, bo pomogliście nam w modernizacji 

bazy, jeśli chodzi o Centrum Kształcenia, powstał Inkubator Przedsiębiorczości, Pracownia Przemysłu 

4.0, gdzie rola Dyrektora, pracowników była niebagatelna, nasza również, ale Państwa także i tutaj jakby 

z przykrością albo może bez przykrości stwierdzam, że zaangażowanie akurat tej szkoły w modernizację 

swojej bazy oświatowej, było dużo większe niż w przypadku szkoły rolniczej, która de facto była tylko 

konsumentem naszych pomysłów. Może nie w każdej sytuacji, bo jeśli chodzi chociażby o strzelnicę 

wirtualną, to były Państwa pomysły i tutaj dostrzegam czasem, że chociażby ta ochrona 

bioróżnorodności i pracownia pszczelarska jest dla Państwa bardziej kłopotem, niż jakąś specjalną 

radością i dlatego ten „kac moralny” jest, bo jakby nie do końca dobrze traktujemy szkołę, która bardziej 

się starała i od początku miała polubowną postawę, a nagradzamy troszeczkę szkołę, która była bardziej 

bierna i raczej roszczeniowa. Niemniej jednak spotkaliśmy się na Komisjach, spotkaliśmy się na 

Koalicji przed chwilą, przed paroma godzinami i w obecnej sytuacji rzeczywiście, poza tym 

argumentem, takim moralnym, trudno jest znaleźć wprost merytoryczne argumenty, żaden Radny takich 

nie przedstawił, że jednak jeszcze wobec tego, że Dyrektor zadeklarował, że jest w stanie pomieścić 

uczniów tylko na ul. Prężyńskiej żeby nieco na siłę na dziś tą siedzibę tworzyć tylko na Kościuszki.  

Z dużym wahaniem i z pewnym „moralnym kacem” też zagłosuję za tą uchwałą, dziękuję bardzo. 

Głos zabrała Radna, Pani Judyta Walocha: Szanowni Radni i zaproszeni goście tak nie do końca się 

zgodzę z tym co powiedział Pan Starosta, że tylko i wyłącznie Centrum Kształcenia Zawodowego 

Ustawicznego znosiło dzielnie przygotowanie pod te dzisiejsze uchwały bazy oświatowej. Nasza szkoła, 

tak wypowiadam się teraz może nie jako Radna, ale jako pracownik Zespołu Szkół Rolniczych przez  

4 lata szkoła, uczniowie, pracownicy dzielnie znosili bardzo intensywne remonty na terenie naszej 

szkoły, za co jesteśmy wdzięczni. Jak powiedziałam nie zgadzam się z tym, że tylko i wyłącznie 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tutaj się poświęcało i dzielnie znosiło to co dzisiaj 

przegłosujemy. Niedogodności, z którymi borykali się pracownicy, uczniowie były robione po to, aby 

przyszłościowo, takie przynajmniej były przymiarki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

i Zespół Szkół Rolniczych, te dwie placówki miały lepszą bazę oświatową, także z mojej strony tyle, 

dziękuję. 

W związku ze złożonym wnioskiem Radnego, Pana Joachima Kosza, Przewodniczący Rady, Pan Józef 

Janeczko poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego Radnego Joachima Kosza o zamknięcie 

dyskusji. (15:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joachim Kosz, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Joanna 

Korzeniowska, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, 

Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko 

• PRZECIW (2): 

Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Dariusz Kolbek, Judyta Walocha 
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (druk 486). (15:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, 

Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Judyta 

Walocha, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski 

• PRZECIW (2): 

Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Józef Meleszko 

Radny, Pan Dariusz Kolbek złożył wniosek o reasumpcję głosowania.  

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego Radnego Dariusza Kolbka o reasumpcję 

głosowania. (15:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, 

Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Antoni 

Sokołowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak 

• PRZECIW (4): 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Judyta Walocha 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał ponownie pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (druk 486) (15:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, 

Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko 

• PRZECIW (3): 

Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Józef Meleszko 

Nastąpiła zmiana quorum (15:20:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Sesję opuścili radni: 
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1. Dariusz Kolbek 

2. Joachim Kosz 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 487). (15:20:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.   

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 487). (15:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Bożena 

Wróblewska, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Janusz 

Siano, Kazimierz Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Dariusz Kolbek, Joachim Kosz 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 (druk 488a). 

(15:21:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie wprowadzonych 

zmian.  

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Do tych zmian, o których rozmawialiśmy na Komisjach 

doszła następująca zmiana: otrzymaliśmy wstępną promesę na modernizację Domu Pomocy Społecznej 

w Prudniku, w związku z czym musimy zrobić dokumentację do tego zadania i dlatego zmniejszamy 

budżet po stronie wydatków o kwotę 60 000 zł,  które było przeznaczone na zakup samochodu 

oznakowanego dla policji, ponieważ zmieniły się uzgodnienia. Wojewódzki Komendant nie dołoży do 

tego zakupu samochodu, być może dołoży do nieoznakowanego, to wtedy Zarząd podejmie decyzję, 

czy znowu dołoży jakieś środki. No na ten moment to zadanie likwidujemy i przenosimy te pieniądze 

49 200 zł., na wykonanie dokumentacji dla zadania „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej  

w Prudniku” i 10 800 zł. na pozostałą działalność w Starostwie, czyli na energię. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: 60 000 zł. było przewidziane na zakup pojazdu dla policji? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Tak, w projekcie budżetu na 2022 r. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Miała być połowa kwoty, która jest potrzebna.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: To było jako zadanie do budżetu na ten rok, tak?  Jakoś tak 

dziwnie umknęło to zadanie. Rozmawialiśmy o wszystkim, a nie rozmawialiśmy, że taki zakup miał 

być poczyniony już teraz. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony tym, może to jest moja jakaś 

nieuwaga. Kto to złożył do budżetu tą propozycję? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: W tamtym roku złożył Komendant Policji, Pan Urban. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Może mi to umknęło, ale uważam, że jest to bardzo duży błąd.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79090
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79092
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Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Że wycofujemy, czy, że daliśmy? 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Że daliśmy. Ja powiem szczerze, że dla mnie 60 000 zł. to jest 

masa remontów na drogi i poprawiamy tym bezpieczeństwo kierowców, bezpieczeństwo mieszkańców. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 

2022 (druk 488a). (15:26:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Joanna 

Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław 

Czupkiewicz, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, 

Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak 

• BRAK GŁOSU(2): 

Dariusz Kolbek, Joachim Kosz 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego 

(druk 489a). (15:26:00) 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poprzednim 

projekcie uchwały nie było załącznika nr 2, teraz on się pojawił i w tym załączniku, w zadaniach 

majątkowych wprowadzamy zadanie do realizacji na lata 2022/2023. Zadanie, które nazywa się 

„Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku”. Zadanie będzie dwuletnie, czyli w tym roku 

będzie dokumentacja na 49 200 zł., a w przyszłym roku na 5 650 000 zł., sama inwestycja, z czego  

9 800 000 zł., to jest dofinansowanie z Polskiego Ładu, a 850 000 zł., to wkład Powiatu do realizacji tej 

inwestycji. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk 489a). (15:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Mirosław 

Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Kazimierz 

Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Radosław 

Roszkowski, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(2): 

Dariusz Kolbek, Joachim Kosz 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 490). (15:28:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.   

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79094
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 490). (15:29:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Janusz Siano, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, 

Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Bożena 

Wróblewska, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, 

Kazimierz Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Dariusz Kolbek, Joachim Kosz 

21. Informacja dotycząca realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych. 

(15:29:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad informacją.  

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Obniża się jezdnia przed mostem na ul. Nyskiej, od 

strony byłego Frotexu. Pan Starosta tam często jeździ, na pewno przyzna mi rację, trzeba coś zrobić. 

Nie podsypać czy podkleić, ale trochę wgłąb wejść z pracami i zrobić to raz a porządnie. Tyle uwag 

dotyczących dróg powiatowych.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Starosto ja również w sprawie ulicy Nyskiej. 

Zadzwonił do mnie pracownik Hennigesa z taką prośbą właściwie, czy nie można by było 

przeprowadzić wizji przejść dla pieszych na ulicy Nyskiej, bo zdaniem pracowników, którzy w nocy 

wychodzą, a szczególnie w okresie zimowym z pracy, te przejścia są stosunkowo słabo doświetlone  

i boją się, żeby ewentualnie nie doszło do jakiś potrąceń i taka prośba, żeby ewentualnie może podjechać 

i zobaczyć jak to wygląda. Być może jest to zasadny wniosek pracowników Hennigesa, 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Odnośnie przejść dla pieszych, to pierwsze  

w priorytecie są te na ulicy Dąbrowskiego, obiecane już od dawna, jak tylko jakiś nabór będzie. Tu Pani 

Skarbnik pewnie będzie mnie zaraz kopać po kostce, ale jak będzie jakiś rządowy nabór, to spróbujemy 

na tym skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej z Dąbrowskiego zmodernizować przejście, ale nic nie stanie na 

przeszkodzie, żeby spróbować doświetlić też przejścia na ul. Nyskiej, ale z wykorzystaniem 

zewnętrznym środków oczywiście.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie przedmiotową informację. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji zadań Zarządu Powiatu jako 

zarządcy dróg powiatowych. (15:32:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Janusz Siano, Ewelina Langfort, 

Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Józef 

Janeczko, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=79098


str. 23 

 

• PRZECIW (1): 

Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Dariusz Kolbek, Joachim Kosz 

22. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 

2022 roku. (15:32:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że Komisja Rewizyjna przyjęła 

„jednogłośnie” informację o wynikach kontroli.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie przyjęcie informacji. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w I półroczu 2022 roku. (15:33:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Judyta 

Walocha, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Józef 

Janeczko, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Magdalena 

Sobczak 

• BRAK GŁOSU(3): 

Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski 

23. Wnioski i oświadczenia Radnych (15:34:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał pismo skierowane do Rady Powiatu przez Radę 

Powiatu Kędzierzyna-Koźla, popierające stanowisko dotyczące połączenia kolejowego pomiędzy 

Polanicą Zdrój a Olsztynem.  

Następnie Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał pismo dot. stanowiska Konwentu 

Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, również popierające utrzymanie połączenia 

kolejowego na w/w linii Polanica Zdrój-Olsztyn.  

Przewodniczący Rady odczytał również pismo o wycofaniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa 

Prudnickiego Centrum Medycznego.  

Następnie przedstawił wniosek Radnego, Pana Dariusza Kolbka o wsparcie rozwoju kolarstwa 

grawitacyjnego poprzez pomoc w zbudowaniu ścieżek, które umożliwiają uprawianie tego sportu coraz 

liczniejszej grupie sympatyków, w takiej formie spędzania wolnego czasu.  

Ponadto poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 30 września 2022 r. o godzinie 13:00. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Chciałbym Państwa zaprosić na dożynki gminno-

powiatowe, które odbędą w Rudziczce zgodnie z zaproszeniami, które Państwo dostali, a dodatkowe 

pisma, które gdzieś tam do Państwa trafiły od Pana Sołtysa i Rady Sołeckiej proszę, że tak powiem, 

wyrzucić do kosza, one niefortunnie do Państwa trafiły, omyłkowo i Pan Sołtys bardzo przeprasza. 

Oczywiście w niedzielę jest festyn sprawnościowy w Racławicach, na który Pan Radny Bodaszewski 

zaprasza, dziękuję bardzo. 
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Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Składam wniosek w nawiązaniu do przekazywanych informacji 

przy mikrofonie, aby te faktycznie nieduże wewnętrzne nagłośnienie zakupić, naprawdę to nie są duże 

koszty, a naprawdę będzie wszystko słychać. Drugi mój wniosek składam do Zarządu, chodzi o ulicę 

Kolejową, aby tam pokierować parkowanie pojazdów tak, jak to się miało bodajże na Grunwaldzkiej, 

na dni parzyste i nieparzyste, bo tam naprawdę na tej ulicy stoją samochody nieużywane, a to poprawi 

znacznie bezpieczeństwo. Dzięki Bogu naprawdę tam nic się takiego wielkiego nie zdarzyło, ale taka 

moja prośba i wniosek do rozpatrzenia dla Zarządu. To jest wszystko pod rozwagę, w niektórych 

miastach na Opolszczyźnie, w naszym kraju, takie parkowanie jest, a to wyklucza z automatu te osoby 

i te samochody, które tam stoją. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Pracujemy nad tym, to jest jeden z pomysłów, może 

uda się opracować bezpieczniejsze dla kierowców rozwiązanie, zgodne z prawem, bo to jest też ważne 

żebyśmy tutaj nie popadli w przypadku jakiejś kolizji, czy wypadku z udziałem osób i żeby wszystko 

było zgodnie z prawem. Tak, to jest jeden z pomysłów, rozważymy go, aczkolwiek jak upieram się ulica 

nie jest od parkowania samochodów i tam należałoby zastanowić się nad lepszym rozwiązaniem 

przyszłościowym, który wyprowadzi miejsca parkingowe z tej ulicy, bo to jest niewłaściwe. Jest kilka 

placów w pobliżu i tutaj ulica powinna być ostatnim miejscem, gdzie parkuje się samochód, a nie 

pierwszym, dziękuję.  

Nastąpiła zmiana quorum (15:38:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Alicja Zawiślak 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Zaczyna się wrzesień za parę dni, będziemy mieli 

Komisje, będziemy mieli sesję przyjedziemy i nie będziemy mieli gdzie parkować, bo w tej chwili 

parking jest pusty, bo nie ma uczniów, a potem od września będzie cały parking zajęty. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował o skierowaniu wniosków do Zarządu pod 

rozpatrzenie.  

24. Zamknięcie LIX sesji Rady Powiatu (15:42:00) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko zamknął LIX sesję Rady Powiatu. 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

      Natalia Szostak              Józef Janeczko 
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